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Dohoda o zrušení „Zmluvy o dielo č. Z20175691_Z“ 

Uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá  je výsledkom postupu zadávania 
podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 
 

I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Názov:   Mesto Sečovce 

Sídlo:   Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce 

IČO:  00 331 899 

DIČ:   2020724343 

IBAN:   SK05 0200 000 000 1922 9622 

v mene koná:  MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta  

 ďalej len „ objednávateľ“ 

1.2 Dodávateľ:  

Obchodné meno:   STAVIMAT s.r.o. 

zapísaný v OR: oddiel: Sro, Vložka číslo 21162/V   

Sídlo                   Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov 

IČO:                     43 953 859 

DIČ:                     2022538254 

IČ DPH:              SK2022538254 

V mene koná:      Jozef Horvát, konateľ 

ďalej len „dodávateľ“ 

ďalej aj ako „Objednávateľ“ alebo „Dodávateľ“ alebo aj ako „zmluvné strany“ 
 

II. Predmet dohody 

 
2.1       Dňa 20.02.2017 došlo medzi  zmluvnými stranami k uzatvoreniu Zmluvy o dielo  č. 

Z20175691_Z, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania zadávania podlimitnej 
zákazky s využitím elektronického trhoviska, podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska na predmet zákazky:  „Bytový dom 
na základe Záložnej zmluvy“. 

2.2       Zmluvné strany sa dohodli na zrušení Zmluvy o dielo  č. Z20175691_Z, uzavretej dňa 
20.02.2017, ktorá bola uzavretá automaticky systémom EKS, ako výsledok postupu 
zadávania podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa  zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
všetko tiež podľa zmluvných podmienok uvedených v Návrhu Zmluvy o budúcej 
Kúpnej zmluve na kúpu bytov uvedenej v prílohe súťažných podkladov zverejnených 
v rámci EKS, čl. II. bod 2.4 a ukončenie zmluvy, podľa pravidiel OPET-U, 
všeobecných zmluvných podmienok a podľa príslušných ustanovení Občianskeho 
zákonníka, viažucich sa k ukončeniu zmluvy dohodu zmluvných strán . 
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2.3      Zmluvné strany sa dohodli, že si navzájom nebudú voči sebe uplatňovať žiadne 
požiadavky na plnenie zmluvy, žiadne finančné nároky ako úhradu za náklady spojené 
so zrušením  predmetnej  zmluvy dohodou , ani žiadne zmluvné pokuty, ktoré 
v zmysle predmetnej zmluvy bolo možné uplatniť a nebude aplikovať inštitút 
negatívnej referencie, nakoľko nedošlo k priamemu plneniu predmetnej zmluvy, ktoré 
by vykazovalo znaky spojené s vadami plnenia. 

  

III. Platnosť a účinnosť dohody o ukončení zmluvy 

 
3.1  Táto dohoda o zrušení zmluvy nadobúda platnosť podpísaním zmluvnými stranami 

a účinnosť po jej zverejnení. 
 
 

IV. Záverečné ustanovenia 
 

 
4.1       Zmluvné strany vyhlasujú , že táto dohoda o zrušení zmluvy sa uzatvára na základe ich 

slobodnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok , 
dohodu si riadne prečítali, nemajú voči jej obsahu a následkom žiadne výhrady a jej 
obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali. 

4.2       Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí všetky úkony spojené s doručovaním 
nevyhnutých informácií o zrušení zmluvy dohodu a to do EKS, CRZT a CRZ. 

4.3      Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch , z ktorých každá zo zmluvných 
strán obdrží po dve vyhovorenia. 

 
 
 

V Sečovciach, dňa 01.03.2017     
 
 
 
 
Za Objednávateľa :                                       Za Dodávateľa :     
 
 
 
 
...............................................................   ..................................................................... 

MVDr. Jozef Gamrát     Jozef Horvát, 
primátor mesta  Sečovce     konateľ obch. spoločnosti 
     

 
 
 
 
 
 


